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Algemene bepalingen en Examenreglement School voor Jong Talent 
 
 
 
1 Begripsbepalingen (definities) 
 
In deze examenregeling voor de School voor Jong Talent van het Koninklijk Conservatorium wordt verstaan onder: 
a «de wet»: [deel I van] de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) 
b  de Minister: De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
c  Informatie Beheer Groep: de Informatie Beheer Groep (IBG), genoemd in de Wet verzelfstandiging 

Informatiseringsbank 
d  inspectie: de inspectie van het onderwijs, bedoeld in artikel 113 of 114 van de Wet op het voortgezet onderwijs 
e  bevoegd gezag: het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs: het College van 

Bestuur van de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans te Den Haag 
f  kandidaat: ieder die door het bevoegd gezag tot het eindexamen of deeleindexamen wordt toegelaten 
g  gecommitteerde: een aangewezen externe deskundige  
h  vwo: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 7 van de Wet op het voortgezet onderwijs 
i  havo: hoger algemeen voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs 
j school: de School voor Jong Talent van het Koninklijk Conservatorium  
k  directeur: de directeur van de School voor Jong Talent  
l  leerling: een leerling aan de School voor Jong Talent van het Koninklijk Conservatorium  
m  schooljaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 augustus en eindigt op 31 juli van het daaropvolgende jaar 
n  examinator: degene die is belast met het afnemen van het examen in een vak 
o  vakken: wat het vwo en het havo betreft, vakken, deelvakken en andere programma-onderdelen 
p  profielwerkstuk: het in artikel 4 van deze regeling bedoelde profielwerkstuk 
q toets: een toets met schriftelijke of mondelinge vragen en opdrachten, of een praktische opdracht 
r  eindexamen: een examen in het geheel van de voor het desbetreffende eindexamen voorgeschreven vakken 
s deeleindexamen: een examen in één van de voor het eindexamen voorgeschreven vakken 
t staatsexamencommissie: een commissie als bedoeld in artikel 60 van de Wet op het voortgezet onderwijs 
u herkansing: het opnieuw dan wel alsnog deelnemen aan een toets van het centraal examen of het schoolexamen 
v examenstof: de aan de kandidaat te stellen eisen. 
w raamregeling voortrajecten dans/muziek profielen vwo/havo: brief van de staatssecretaris van onderwijs, cultuur en 

wetenschappen d.d. 21 juni 2007. 
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2  Toelating tot het eindexamen 
 
2.1  Het bevoegd gezag stelt de leerlingen van de School voor Jong Talent van het Koninklijk Conservatorium in de 

gelegenheid ter afsluiting van de opleiding een eindexamen af te leggen. Het bevoegd gezag kan ook kandidaten die 
niet als leerling van het Koninklijk Conservatorium zijn ingeschreven tot het eindexamen toelaten. 

 
3  Organisatie eindexamen 
 
3.1 De verantwoordelijkheid voor de vaststelling van opgaven, beoordelingsmodellen en cijfers voor het schoolexamen -

berust bij de examinator, c.q. de examinatoren. 
 
3.2 De directeur is belast met de uitvoering van alle regelingen inzake 

a algemene informatie over het examen 
b aanvragen vrijstelling 
c verzoeken om herkansing schoolexamen, c.q. centraal examen 
d inzage in examenwerk 
e verklaringen over een afgelegd examen  
f verzoeken om afwijking van wijze van examineren, 
g verzoeken om spreiding van het examen. 

 
De directeur kan leerlingen met bepaalde problemen een verlengd examen toestaan. Een verzoek hiertoe dient, met 
redenen omkleed, tijdig ingediend te zijn (voor 1 oktober van het eindexamenjaar). Kandidaten of hun wettelijke 
vertegenwoordigers dienen hun verzoeken mondeling en/of schriftelijk te richten aan de directie van de School voor 
Jong Talent 

 
3.3 De directeur en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. De 

directeur is voorzitter van het eindexamen. De examencommissie wordt gevormd door alle examinatoren. Secretaris 
van het eindexamen is dhr. J. Workel en plaatsvervangend dhr. R. Maarleveld.  
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4  Indeling eindexamen 
 
4.1 Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen, uit een centraal examen, dan wel uit beide. 

 
 

HAVO en VWO 
 

Schoolexamen 
 

Centraal Examen 
 
Nederlands 

 
• 

 
• 

 
Engels 

 
• 

 
• 

 
Frans 

 
• 

 
• 

 
Duits 

 
• 

 
• 

 
ANW 

 
• 

 
- 

 
Latijn 

 
• 

 
• 

 
Grieks 

 
• 

 
• 

 
Filosofie 

 
• 

 
• 

 
Culturele en Kunstzinnige Vorming 

 
• 

 
- 

 
Kunstvak (Muziek/Dans/Beeldende Vorming) 

 
• 

 
• 

 
Wiskunde A,B,C 

 
• 

 
• 

 
Geschiedenis 

 
• 

 
• 

 
Maatschappijleer  

 
• 

 
- 

 
Economie 

 
• 

 
• 

 
Lichamelijke opvoeding 

 
• 

 
- 

 
combinatiecijfer (ANW,MY,profielwerkstuk) 

 
• 

 
- 

 
4.2 Profielwerkstuk 

Het profielwerkstuk is een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze kennis, 
inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in het profiel. Het profielwerkstuk heeft 
betrekking op ten minste twee vakken. Deze vakken behoren tot het profieldeel en maakt deel uit van het 
combinatiecijfer. 
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5 Onregelmatigheden 
 
5.1 Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt 

of heeft gemaakt, kan de directeur maatregelen nemen. 
 
5.2 De voornoemde maatregelen die al dan niet in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, afhankelijk van de 

aard van de onregelmatigheid, zijn: 
a het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen, 
b het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer toetsen van het schoolexamen of het 

centraal examen, 
c het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen of het cen-

traal examen, 
d het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in 

door de directeur aan te wijzen onderdelen. Indien het hiervoor genoemd hernieuwd examen betrekking heeft 
op een of meerdere onderdelen van het centraal examen legt de kandidaat dat examen af in het volgend tijdvak 
van het centraal examen, dan wel ten overstaan van de staatsexamencommissie. 

 
5.3 Alvorens hieromtrent een beslissing wordt genomen, hoort de directeur de kandidaat. De kandidaat kan zich door 

een door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. De directeur van de School voor Jong Talent deelt zijn be-
slissing mede aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling 
wordt tevens gewezen op het bepaalde in 5.4. De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift 
toegezonden aan de Inspectie van het Onderwijs en aan de ouder(s), voogden of verzorgers van de kandidaat, indien 
deze minderjarig is. 

5.4 De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur van de School voor Jong Talent in beroep gaan bij de door 
het bevoegd gezag van de school ingestelde commissie van beroep. De directeur en de examinatoren van de school 
maken daarvan geen deel uit. 
Het beroep wordt binnen drie dagen nadat de beslissing schriftelijk ter kennis van de kandidaat is gebracht, schrifte-
lijk ingediend bij de Commissie van Beroep.  
De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken na ontvangst van het beroepsschrift, tenzij zij de 
termijn met redenen omkleed heeft verlengd met ten hoogste twee weken.  
De commissie stelt bij haar beslissingen zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal 
worden gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen, onverminderd het bepaalde in de laatste volzin 
van 5.2.  
De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, aan de ouders, voogden of verzorgers van de 
kandidaat indien deze minderjarig is, aan de directeur van de School voor Jong Talent en aan de Inspectie. 

 
5.5 De Commissie van Beroep bestaat uit het College van Bestuur, bestuursleden en personeelsleden van de Hogeschool 

van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans. 
Adres: Commissie van Beroep, Juliana van Stolberglaan 1, 2595 CA Den Haag 
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6 Studievoortgang 
 
6.1 De taakstelling voor handelingsdelen en praktische opdrachten in de studieplanners is bindend voor de betreffende 

periode. Iedere leerling maakt vóór iedere periode een planning. Indien deze planning niet waargemaakt wordt mag 
de leerling niet door naar de volgende periode voor handelingsdelen.  
Achterstanden na afloop van een periode dienen verplicht te worden weggewerkt tijdens aparte studiedagen. 
Tijdens deze dagen kunnen geen andere activiteiten worden vervuld: AVO-, muziek- of balletlessen of lessen 
beeldende vorming kunnen niet worden gevolgd. De leerling en de ouders worden schriftelijk geïnformeerd over de 
achterstand en de te nemen maatregelen. 

 
6.2 Vastgestelde toetsdata zijn bindend. 
 
6.3 Praktische opdrachten 

Bij vrijwel alle vakken komen praktische opdrachten voor. Daarnaast dienen (tenminste) twee grotere praktische 
opdrachten (minimaal 10 uur) gemaakt te worden. Bij alle vakken kunnen kleinere praktische opdrachten in het 
schoolexamen opgenomen worden. 
Per praktische opdracht wordt de beoordeling uitgedrukt in een cijfer met een decimaal. Bij praktische opdrachten 
worden zowel het proces, het product als de presentatie in de beoordeling betrokken. De beoordelingscriteria 
worden vooraf bekend gemaakt. In het PTA wordt de weging per toets en per praktische opdracht aangegeven.   

 
6.4 Regeling praktische opdrachten: 

1. Een praktische opdracht is gebonden aan een vastgestelde periode. 
2. Bij een grotere praktische opdracht is de leerling verplicht tussentijds overleg te voeren met de docent. 
3. Er zijn twee inleverdata. 
4. Bij inlevering op of voor de eerste datum wordt de praktische opdracht door de docent beoordeeld. Is de 

beoordeling van de praktische opdracht onvoldoende, dan geeft de docent de leerling aanwijzingen hoe het 
resultaat alsnog voldoende kan worden. De leerling kan verbeteringen aanbrengen vóór de tweede 
inleverdatum, de uiterste inleverdatum. De eindbeoordeling van de praktische opdracht  kan (ook na 
verbeteringen) nog steeds onvoldoende zijn.  

5. De tweede, uiterste, inleverdatum van een praktische opdracht ligt twee werkweken na de eerste datum. Houdt 
een leerling zich niet aan de eerste inleverdatum, dan vervalt het recht op verbetering van de praktische 
opdracht.  

6. Ontbreekt na de tweede uiterste inleverdatum iedere prestatie, dan wordt het cijfer 1 toegekend aan de 
praktische opdracht, bijzondere omstandigheden daargelaten. 

7. Herkansen van een praktische opdracht is niet mogelijk. 
 
6.5 Handelingsdelen  

Het handelingsdeel bestaat uit activiteiten en opdrachten. De examinator stelt vast of deze naar behoren zijn 
uitgevoerd. De uitvoering van een opdracht die tot het handelingsdeel behoort, blijkt uit een notitie van de leerling 
waarin aandacht besteed is aan de ervaring met de opdracht. Deze notitie maakt deel uit van het handelingsdeel. 
Een handelingsopdracht is niet af zolang ze niet naar behoren is uitgevoerd. 

 
6.6 Regeling handelingsdelen. 

Voor handelingsdelen is de volgende regeling met betrekking tot inleveren en afsluiten van toepassing: 
1. Een handelingsdeel is gebonden aan een vastgestelde periode (zie pta). 
2. Er zijn twee inleverdata: bij inlevering op of voor de eerste datum wordt het handelingsdeel beoordeeld met 

naar behoren of onvoldoende. 
3. Is de beoordeling van het handelingsdeel onvoldoende, dan geeft de docent de leerling aanwijzingen hoe het 

resultaat alsnog naar behoren kan worden. 
4. Verbeteringen kunnen worden aangebracht voor de tweede inleverdatum. Een handelingsdeel, dat geen cijfer 

krijgt, moet naar behoren zijn.  
5. De tweede, uiterste, inleverdatum van een handelingsdeel ligt twee werkweken na de eerste datum. Wanneer 

een handelingsdeel niet naar behoren is afgerond, kan dit als uiterste consequentie doubleren of uitsluiting van 
het Centraal Examen ten gevolge hebben. 

6. Herkansen van een handelingsdeel is niet mogelijk.  
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II -Inhoud van het Eindexamen 
 
7 Examenprogramma 
 
7.1 De examenprogramma’s bevatten tenminste 

a  een omschrijving van de examenstof voor ieder eindexamenvak,  
b  welk deel van de examenstof centraal zal worden geëxamineerd en over welke examenstof het 

schoolexamen zich uitstrekt, en  
c  het aantal en de tijdsduur van de toetsen van het centraal examen.  

Tevens kunnen voorschriften zijn opgenomen betreffende de aard, de omvang, het aantal, de beoordeling en de 
weging van de onderdelen van het schoolexamen.  

 
8  Keuze van eindexamenvakken 
 
8.1  De kandidaten kiezen - voor zover mogelijk - in welke vakken zij examen willen afleggen, voorzover het bevoegd 

gezag, al dan niet in samenwerking met het bevoegd gezag van een of meer andere scholen, hen in de gelegenheid 
heeft gesteld zich op het examen in die vakken voor te bereiden. Voor wie niet als leerling is ingeschreven geldt deze 
keuze voorzover het bevoegd gezag hen tot het examen in die vakken toelaat.  

 
8.2  De kandidaten kunnen in meer vakken examen afleggen dan in de vakken die ten minste tezamen een eindexamen 

vormen.  
 
9  Eindexamen Havo en Vwo  
 

Het eindexamen Havo en Vwo omvat:  
a de vakken van het gemeenschappelijk deel van (elk) profiel zoals genoemd in het inrichtingsbesluit WVO. De 

onderdelen letterkunde van alle afzonderlijke moderne talen in het profiel tezamen worden als één vak van het 
gemeenschappelijk deel aangemerkt; 

b de vakken van het profieldeel van het profiel Cultuur en Maatschappij, waaronder tevens begrepen een 
profielwerkstuk; 

c  de programma-onderdelen van het vrije deel van het profiel, voor zover deze niet vervangen worden 
door het onderwijsprogramma “Vooropleiding” conform de Raamregeling voortrajecten dans/muziek 
profielen vwo/havo. 

 
III - Regeling van het Eindexamen 
 
10  Examenreglement en programma van toetsing en afsluiting 
 

Het bevoegd gezag stelt een examenreglement vast alsmede jaarlijks voor 1 oktober een programma van toetsing en 
afsluiting, dat in elk geval betrekking heeft op het desbetreffende schooljaar. In het programma van toetsing en 
afsluiting (verder te noemen PTA) wordt in elk geval aangegeven: 
- welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst,  
- de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen,  
- de wijze waarop het schoolexamen plaatsvindt (mondeling, schriftelijk)  
- de herkansing van het schoolexamen,  
- het herexamen van het schoolexamen, 
- de regels voor de wijze waarop het cijfer voor het schoolexamen voor een kandidaat tot stand komt.  
Het voornoemde examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting worden door de directeur voor 1 
oktober toegezonden aan de inspectie en verstrekt aan de kandidaten.  

 
11  Schoolexamen 
 

Het schoolexamen vangt aan in klas 4 en wordt afgesloten voor de aanvang van het desbetreffende centraal 
examen.  

 
12 Mededeling cijfers schoolexamen  

Voor de aanvang van het centraal examen vwo maakt de directeur aan de kandidaat bekend, voorzover van 
toepassing:  
a  welke cijfers hij heeft behaald voor het schoolexamen,  
b  de beoordeling van de vakken waarvoor geen cijfer wordt vastgesteld 
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13  Cijfer schoolexamen 
 
13.1  Het cijfer van het schoolexamen wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van cijfers lopende van 1 tot en met 10. 

Indien in een vak tevens centraal examen wordt afgelegd, worden de in het eerste lid genoemde cijfers gebruikt met 
de daartussen liggende cijfers met 1 decimaal. 

13.2  De vakken Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) en Lichamelijke Opvoeding worden niet beoordeeld met een 
cijfer, maar met het predicaat «onvoldoende», «voldoende» of «goed». Al deze beoordelingen gaan uit van het 
genoegzaam afsluiten en voltooien van het examendossier.  

 
14  Herkansing toetsen schoolexamens  
 
14.1  De kandidaat die het eindexamen aflegt, heeft het recht om opnieuw dan wel alsnog deel te nemen aan toetsen van 

het schoolexamen die worden beoordeeld door middel van een cijfer,(= herkansing). Praktische opdrachten kunnen 
niet herkanst worden. Luistertoetsen en spreektoetsen kunnen niet herkanst worden. 

14.2 Er is slechts één herkansing per toetsperiode (zie PTA) 
14.3 In bijzondere gevallen kan het bevoegd gezag het aantal malen dat opnieuw dan wel alsnog aan een of meer toetsen 

van het schoolexamen mag worden deelgenomen, vaststellen op een hoger aantal dan één. Het bevoegd gezag stelt 
de inspectie daarvan in kennis, onder mededeling van de bijzondere redenen voor de verhoging.  

14.4  Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij de eerder afgelegde toets van het schoolexamen geldt als 
definitief cijfer voor die toets.  

 
15  Examendossier  
  

Het schoolexamen bestaat uit een examendossier. Het examendossier is het geheel van de onderdelen van het 
schoolexamen zoals gedocumenteerd in daartoe door het bevoegd gezag toegestane vormen. 

 
16 Studieverlof 
 

Het schoolexamen vindt plaats op aangewezen tijdstippen binnen aangegeven perioden. Lesvrije dagen gedurende 
deze perioden worden door de schoolleiding per periode afzonderlijk kenbaar gemaakt. Daarbij wordt mede 
rekening gehouden met de studiebelasting vanuit de muziek- of danspraktijk. Het afleggen van een of meer toetsen 
van het schoolexamen verleent geen recht op een lesvrije dag of een lesvrij dagdeel. Kandidaten die om een geldige 
reden menen een beroep te moeten doen op een vorm van studieverlof kunnen een verzoek terzake bij de 
schoolleiding indienen. 

 
17 Afwezigheid / te laat bij schoolexamen 
 
17.1 Een kandidaat die anders dan vanwege een geldige reden een toets van het schoolexamen verzuimt, of achterwege 

laat de school tijdig vooraf van dit verzuim in kennis te stellen, kan deelneming aan de rest van het examen ontzegd 
worden, dit ter beoordeling aan de directeur. De directeur van de School voor Jong Talent is gerechtigd bewijzen te 
vragen voor de voor het verzuim opgegeven reden. Indien het een ziektemelding betreft, kan de school een controle 
laten uitvoeren door een door de school aan te wijzen controlerend geneesheer. 

17.2 Een kandidaat die wegens ziekte een onderdeel van het schoolexamen heeft gemist, stelt zich zo spoedig mogelijk na 
terugkeer op school in verbinding met de studiementor, c.q. examinator om een afspraak te maken over de datum 
en wijze waarop het gemiste onderdeel wordt herkanst. 

17.3 Een kandidaat die te laat op een schriftelijke toets van het schoolexamen verschijnt, mag worden toegelaten, indien 
nog geen van de andere kandidaten het werk heeft ingeleverd. Het eindtijdstip van een toets van het schoolexamen 
is voor iedereen gelijk. Laatkomers krijgen dus géén extra tijd.  
Een kandidaat die te laat komt bij een onderdeel van een luistertoets, wordt voor dat onderdeel niet meer getoetst 
en krijgt geen punten toegekend. Aan een nieuw onderdeel van de luistertoets kan hij echter desgewenst 
deelnemen. 
Een kandidaat die te laat komt bij een mondeling onderdeel krijgt geen punten toegekend voor de gemiste 
onderdelen. Ook hier geldt dat laatkomers géén extra tijd krijgen. 

17.4 De kandidaat die niet voor, of op het afgesproken tijdstip een verslag of werkstuk heeft ingeleverd maakt zich 
daarmee schuldig aan een onregelmatigheid met betrekking tot het eindexamen, in de zin van paragraaf 5 van deze 
regeling. De maatregelen conform paragraaf 5.1 zijn daarmee onverkort van toepassing. 
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IV  Centraal Examen 
 
18 Tijdvakken centraal examen  
 
18.1 Het centraal examen voor de scholen voor voortgezet onderwijs wordt afgenomen in het laatste leerjaar. Het 

centraal examen wordt gehouden in drie tijdvakken: het eerste, het tweede en het derde tijdvak. 
18.2 Het eerste tijdvak is bestemd voor alle kandidaten die hun schoolexamen geheel hebben afgerond. Kandidaten die 

om geldige redenen hun schoolexamen voor één of meer vakken niet tijdig hebben afgerond worden voor alle 
vakken verwezen naar het tweede of eventueel derde tijdvak. 

18.3 Het tweede tijdvak is bestemd voor kandidaten die nog niet geslaagd zijn in het eerste tijdvak en nog een kans 
maken om te slagen. Zij mogen maximaal één examen herkansen. Daarnaast is het tweede tijdvak bestemd voor de 
leerlingen hierboven genoemd in paragraaf 18.2 

18.4 Het derde tijdvak is bestemd voor kandidaten die om geldige redenen noch in het eerste noch in het tweede tijdvak 
aan een of meerdere examenvakken konden deelnemen. 

 
19  Regels omtrent het centraal examen 
 
19.1 Kandidaten dienen 15 minuten vóór aanvang van de examenzitting bij het examenlokaal aanwezig te zijn. 
19.2 Elektronische rekenapparatuur dient te voldoen aan de normen van de College voor Examens en wordt voor 

aanvang van de zitting gecontroleerd. 
19.3 Het gebruik van Typpex of vergelijkbare correctielak is verboden.
19.4 Tenzij anders aangegeven wordt examenwerk met (bal)pen gemaakt. 
19.5 Tijdens een toets van het centraal examen worden aan de kandidaten geen mededelingen van welke aard ook, 

aangaande de opgaven gedaan.  
19.6 Een kandidaat die te laat komt, mag tot uiterlijk een half uur na de aanvang van de toets tot die toets worden 

toegelaten.  
19.7 De aan de kandidaten voorgelegde opgaven voor een toets van het centraal examen blijven in het examenlokaal tot 

het einde van die toets. 
 
20  Correctie en vaststelling cijfer centraal examen 

De examinator past bij zijn beoordeling de normen toe alsmede de regels voor het bepalen van de cijfers die door de 
College voor Examens zijn voorgeschreven. Na de examinator beoordeelt de gecommitteerde het werk en past bij 
zijn beoordeling de genoemde regels voor het bepalen van de cijfers toe. De examinator en de gecommitteerde 
stellen in onderling overleg het cijfer voor het centraal examen vast.  

 
21  Verhindering centraal examen 
 
21.1 Indien een kandidaat om een geldige reden ter beoordeling van de directeur is verhinderd bij één of meer toetsen in 

het eerste tijdvak tegenwoordig te zijn, wordt hem in het tweede tijdvak de gelegenheid gegeven het centraal 
examen op ten hoogste twee toetsen te voltooien. 

21.2 Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is, of wanneer hij het centraal examen in het 
tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de gelegenheid gesteld in het derde tijdvak ten overstaan van de 
staatsexamen-commissie zijn eindexamen te voltooien. De kandidaat meldt zich dan zo spoedig mogelijk door 
tussenkomst van de directeur aan bij de voorzitter van de desbetreffende staatsexamencommissie. 
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V  Uitslag, Herkansing en Diplomering 
 
22 Eindcijfer eindexamen 
 
22.1  Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 

10. 
22.2 De examinator bepaalt het eindcijfer voor een vak op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het 

schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen. Is dit gemiddelde niet een geheel getal, dan wordt het, indien 
de cijfers achter de komma 45 of minder zijn, naar beneden afgerond en indien deze 50 of meer zijn, naar boven 
afgerond. 

22.3  Indien in een vak alleen een schoolexamen is gehouden is het cijfer voor het schoolexamen tevens het eindcijfer. 
 
23  Vaststelling uitslag 
 

De directeur en de secretaris van het eindexamen stellen de uitslag vast. 
  

24  Uitslag  
 

De kandidaat is geslaagd als 

 het gemiddelde van alle cijfers gehaald bij het centraal examen (dat zijn cijfers met 1 decimaal) moet minstens 
5,5 zijn. 

 alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of: 

 er één 5 is, en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn, of: 

 er of één 4, of twee vijven zijn, of één 5 plus één 4 en alle overige eindcijfers 6 of hoger, en het gemiddelde een 
6.0 bedraagt. 

 Daarnaast moeten CKV en LO zijn beoordeeld als ‘voldoende’ of ‘goed’. Cijfers voor maatschappijleer, het  
 profielwerkstuk, KCV en ANW maken deel uit van het combinatiecijfer. 
 Een eindcijfer van een drie of lager op de cijferlijst betekent dat de leerling niet geslaagd 
 is. Dit geldt ook voor de verschillende onderdelen die meewegen in het combinatiecijfer. 
 Voor alle duidelijkheid: als één van de onderdelen van het combinatiecijfer een drie of 
 lager is, is de leerling niet geslaagd, zelfs als het gemiddelde (oftewel: het combinatiecijfer) 
 een zes of hoger is. 
25  Herkansing centraal examen 
 
25.1  De kandidaat heeft voor één vak waarin hij reeds examen heeft afgelegd, nadat de uitslag is vastgesteld, het recht in 

het tweede tijdvak opnieuw dan wel alsnog deel te nemen aan het centraal examen. De kandidaat stelt de directeur 
voor een door deze laatste te bepalen dag en tijdstip schriftelijk in kennis. 

25.2 Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde centraal examen geldt als definitief 
cijfer voor het centraal examen.  

 
26  Diploma en cijferlijst  
 
26.1 De directeur reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke kandidaat die eindexamen heeft afgelegd een lijst uit 

waarop zijn vermeld: 
a de cijfers voor het schoolexamen,  
b de cijfers voor het centraal examen 
c de vakken 
d het onderwerp of de titel van het profielwerkstuk,  
e de beoordeling van de vakken Culturele en Kunstzinnige Vorming en Lichamelijke Opvoeding  
g de beoordeling van de vooropleiding dansvakonderwijs / muziekvakonderwijs/beeldende vorming 
h de eindcijfers voor de examenvakken,  
i de uitslag van het eindexamen.  

26.2 Indien een kandidaat in meer vakken examen heeft afgelegd dan in de vakken die ten minste tezamen een 
eindexamen vormen, worden de eindcijfers van de vakken die niet bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken, op 
de cijferlijst vermeld, tenzij de kandidaat daartegen bezwaar heeft.  

26.3 De directeur reikt aan de kandidaat die definitief voor het eindexamen is afgewezen en de school verlaat en die voor 
een of meer vakken van zijn laatst afgelegde eindexamen een eindcijfer van 6 of meer heeft behaald, een cijferlijst 
uit. De cijferlijst vermeldt in ieder geval het vak of de vakken waarvoor de kandidaat een eindcijfer van 6 of meer 
heeft behaald. 
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VI   Overige Bepalingen 
 
27  Afwijking wijze van examineren 
 
27.1 Een kandidaat met een handicap kan het examen geheel of gedeeltelijk afleggen op een wijze die is aangepast aan 

zijn mogelijkheden. De directeur bepaalt de wijze waarop het examen zal worden afgelegd. Hij doet hiervan zo 
spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie. De aanpassing van de wijze van examineren moet worden 
aangevraagd op basis van een deskundigenverklaring van een psycholoog of orthopedagoog. De aanpassing van het 
centraal examen kan bestaan uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van het centraal examen 
met ten hoogste 30 minuten. Een andere aanpassing kan slechts worden toegestaan voor zover daartoe in de 
deskundigenverklaring ten aanzien van betrokkene een voorstel wordt gedaan dan wel indien de aanpassing 
aantoonbaar aansluit bij de begeleidingsadviezen, vermeld in die deskundigenverklaring. 

 

27.2 Het bevoegd gezag kan in verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal afwijken van de 
voorschriften ten aanzien van een kandidaat die met inbegrip van het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt, ten 
hoogste zes jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. De 
bedoelde afwijking kan betrekking hebben op:  
a  het vak Nederlandse taal en letterkunde; 
b  het vak Nederlandse taal; 
c  enig ander vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis is. 

De aanpassing van het centraal examen bestaat uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van 
het centraal examen met ten hoogste 30 minuten en het verlenen van toestemming tot het gebruik van een 
verklarend woordenboek der Nederlandse taal.  

 
28 Bewaren examenwerk 
 

Het werk van het centraal examen der kandidaten en de lijsten worden gedurende ten minste zes maanden na de 
vaststelling van de uitslag bewaard door de directeur, ter inzage voor belanghebbenden. De directeur draagt er zorg 
voor dat een volledig stel van de bij de centrale examens gebruikte opgaven gedurende ten minste zes maanden na 
de vaststelling van de uitslag bewaard blijft in het archief van de school. 

 
29  Spreiding voltooiing eindexamen (gespreid examen) 
 

Het bevoegd gezag kan, de inspectie gehoord, toestaan dat een kandidaat die in het laatste leerjaar langdurig ziek is, 
en een kandidaat die lange tijd ten gevolge van een bijzondere, van de wil van de kandidaat onafhankelijke 
omstandigheid niet in staat is geweest het onderwijs in alle betrokken eindexamenvakken gedurende het laatste 
leerjaar te volgen, het eindexamen gespreid aflegt over twee opeenvolgende schooljaren. In dat geval wordt het 
eindexamen in een vak in het eerste of in het tweede van deze schooljaren afgesloten.  
Het bevoegd gezag geeft zijn toestemming uiterlijk voor de aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen. 
In bijzondere gevallen kan het bevoegd gezag hiervan afwijken ten behoeve van een kandidaat die nog niet in alle 
betrokken eindexamenvakken centraal examen heeft afgelegd. Herkansing van het centraal examen is ten aanzien 
van de kandidaat van toepassing in het eerste en in het tweede schooljaar van het gespreid eindexamen. 

 


